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Özel Geleceğin Bilgeleri Anaokulu olarak salgınlara yönelik, tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları 

kapsayan Risk Değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirme sonuçlarına göre: 

o Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planlaması (SEKÖ)  

o Bulaş Bazlı Önlemlerin Planlanması (BBÖ) 

o Temizlik ve Dezenfeksiyon Planlaması  

hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. 

İşveren ve yöneticiler olarak, maruz kalmanın önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol 

için ilgili mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vb.) bağlı 

yükümlülüklere uymak zorunda olmakla beraber, personelimizi, öğrencilerimizi ve ziyaretçilerimizi 

korumakla yükümlüyüz. 

Çalışanlarımız ve ilgili paydaşlarımız da okulumuz tarafından belirlenen kurallara uymak, kontrol 

önlemlerini tam ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. 

Bu doküman okulumuzun güvenli ortamını yeni koşullar altında da sağlamak ve sürdürmek amacıyla 

uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak içermektedir. 

Okulumuzda yürütülen tüm çalışmalar, planlama ve uygulamalar, pandemi dönemindeki gelişmeler 

doğrultusunda koşulların değişmesiyle revize edilecek, dokümanımız da güncellenecektir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi 

  

OKUL KRİZ YÖNETİMİ 
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 İlk olarak tüm personelle birlikte (Kurucu, Müdür, Öğretmen, İdari Personel vb.), salgın hastalıkların 

bulaşmasına yönelik ve hijyen koşulları konulu bir eğitim gerçekleştirilmiş ve konunun önemi 

üzerinde durulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tüm 

dokümanlar esas alınmakta ve yapılan yazılı yönlendirmeler aciliyetle tüm personele iletilmekte ve 

dikkatle incelemeleri ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. 

 Tüm personel alınması gereken önlem ve tedbirler anlamında sıklıkla denetlenmektedir. 

 Salgın hastalık dönemlerine özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde sınıf kontenjan 

sayıları ayarlanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerin sınıf değiştirmemesi sağlanmaktadır. 

 Salgın durumlarında bulaşma riskini artıracağından, zorunlu olmayan tüm toplu etkinlikler ve okul 

dışı faaliyetler (geziler) iptal edilmiştir.  Gerekli olan etkinliklerin (bayram ve törenler) uygun 

önlemler alınarak kontrollü yapılmasına karar verilmiştir. (Etkinliklerin açık alanda yapılması, sosyal 

mesafe kuralına uyulması vb.) 

 Kuruluşa her türlü kontrolsüz giriş engellenmektedir.  

 Okulumuza bilgi almak amaçlı gelen veli adayları randevulu olarak kabul edilmektedir, görüşme 

esnasında sadece Kurucu veya Müdür Odası kullanılmakta, eğitimin devam ettiği ve öğrencilerin 

olduğu hafta içi saatlerinde okulu dolaşmalarına izin verilmemektedir. Okulun dolaştırılması 

cumartesi günü olmaktadır. Görüşmenin hemen sonrası odaların temizlik ve hijyeni personel 

tarafından sağlanmaktadır. 

 Okulun her iki veli girişi ve öğrenci girişine hijyen paspası ve ayaklı dezenfektan konulmuş ve maske 

takılması ve galoş giyilmesi konusunda uyarı yazıları giriş kapılarına asılmıştır. Okul içine giren 

herkesin (tüm personel ve ziyaretçiler) bu uyarıları dikkate alarak giriş yapması sağlanmakta ve 

okula girmeden önce ateş ölçümü yapılıp kayıt altına alınmaktadır. 

1. Okul içinde salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi 
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 Veli Girişi ve Çocuk Girişi ile girilen her iki bekleme bölümlerinde; oturma düzeni sosyal mesafeyi 

koruyacak şekilde düzenlenmiştir, temizlik ve hijyeni periyodik olarak ve her kullanımdan sonra 

personel tarafından sağlanmaktadır. Bu bölümlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Covid-19 uyarı afişleri asılmıştır ve sosyal mesafeyi 

koruyacak şekilde zemine uyarı stickerları yapıştırılmıştır. 

 Çocuk Girişinden içeri sadece çocuk girişine izin verilmekte, mümkün olduğunca velinin çocuk 

karşılama ve teslim bölümüne girmesine müsaade edilmemektedir. Bu bölümdeki yoğunluğu 

azaltmak için velilerin binanın dış tarafındaki açık alanda öğretmenin gelişine kadar sırasını 

beklemesi istenmektedir. 

 Mümkün olduğunca, öğrencilerimizin anne veya babasından yalnızca bir tanesinin okula 

bırakma/okuldan alması beklenmektedir. Yaşlılarımızın ve öğrencilerimizin sağlığını korumak adına, 

65 yaş üstü veli yakınlarının öğrenci bırakmaya/almaya gelmemesini beklemekteyiz. 

 Öğrenciler okula giriş yapıp öğretmenleri tarafından teslim alındıktan sonra özel olarak ayrılmış 

alanlarda kıyafet değişimleri gerçekleştirilir. 

 Düzenli olarak öğrenciler ve personelin devamsızlıkları takip edilmektedir ve devamsızlıklardaki 

artışın salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde hemen tüm personel ve aileler bilgilendirilmektedir. 

 Okulun giriş ve katlardaki koridorlara ve sınıflara Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 

Covid-19 uyarı afişleri asılmıştır. Tüm çocuk ve yetişkin lavabolarına el yıkama kurallarını içeren 

afişler asılmıştır. 

 Ortak kullanımdaki su sebil cihazları kaldırılmıştır. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını 

yanında getirmesi beklenmektedir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul tarafından desteklenecektir. 

 Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereler (sınıf, tuvalet, ofisler vb.) güvenlik 

sistemlerinin elverdiği ölçüde binanın havalandırılması ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla sık 

sık açık tutulacaktır. 
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 Tüm sınıflarda, tuvalet ve koridorlarda hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas 

gerektirmeyen, üstü kapaklı ve pedallı hijyen çöp kovaları bulunmaktadır. 

 Tüm tuvalet ünitelerindeki sabunluklar sensörlü, çöp kutuları pedallıdır. Sabun ve kağıt havlu 

tedariki düzenli olarak yapılmaktadır. 

 Tüm öğrenci ve öğretmenlerin çantaları, eğitim setleri kişiye özel dolaplarında muhafaza 

edilmektedir. Etkinliklerde kullanılacak tüm kırtasiye malzemeleri ise öğrenciye ve öğretmene özel 

etiketli, kilitli saklama kaplarında muhafaza edilmekte ve kişiye özel kullanımı sağlanmaktadır. 

 Genel kullanıma açık bilgisayar, klavye, mause, mikrofon, telefon vb. temizlik personelimiz 

tarafından sürekli temizlenir. Bu materyalleri kullanacak kişiler yönergeye uygun olarak önce ve 

sonrasında ellerini yıkar. 

 Açık (okul bahçesi) ve kapalı oyun alanlarında, öğrencilerimizin sayıca az ve sınıfların şaşırtmacalı 

olarak kullandıkları bir rutin gözetilmektedir. Oturma alanlarında sosyal mesafe öğretmenleri 

tarafından gözetilmektedir. Temizlik ve dezenfeksiyon planlarına uyulmaktadır. Kapalı oyun alanı 

için havalandırılmasına dikkat edilmektedir. 

 Temizlenmesi zor oyuncaklar oyun alanlarında tutulmamaktadır. 

 Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan her açıklama dikkatle takip edilmekte ve programlar 

revize edilerek uygulanmaktadır. 

 

 

 Tüm personelin birbiriyle, öğrencilerle ve velilerle fiziki mesafelerini korumaları yapılan toplantıda 

tembihlenmiştir ve yönetim tarafından denetlenmektedir. 

 Ailelerin gerekli durumlarda okula girmeleri halinde fiziki mesafeye dikkat etmelerini sağlamak için 

yere uyarı işaretleri yapıştırılmış ve beklemeleri gereken alanlar önceden belirlenmiştir. Ailelerin 

çocuk ayakkabı değiştirme alanı haricinde okul içine girmemeleri için yere uyarı yazısı yazılmıştır 

2. Fiziki mesafenin korunması 
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ve karşılamada sorumlu personel tarafında aileler bu konularda gözlemlenmektedir. Kurallara 

uymayan aileler uyarılmaktadır. 

 Öğrencilerin sınıf içinde fiziksel mesafeyi koruyarak oyun kurmaları ve etkinlik yapmaları eğlenceli 

dramalarla öğrencilere aktarılmaktadır ve bunu takibi öğretmen tarafından yapılmaktadır. 

 Öğrencilerin oturacakları sandalyeler ve uyku yatakları fiziksel mesafeye uygun olarak 

düzenlenmiştir. 

 Öğrencilerin kullandıkları tuvaletler ve lavabolar bir kullanılacak bir kullanılmayacak şekilde 

düzenlenmiş ve üzerlerine uyarı yazıları asılmıştır. 

 Öğrencilerin yemekhanede oturdukları masa ve sandalyeler fiziki mesafeye uygun olarak 

düzenlenmiştir. 

 Öğretmenler odasındaki sandalyeler fiziki mesafeye uygun olarak düzenlenmiştir. 

 Veli lobisi ve yöneticilerin odalarındaki koltuk ve sandalyeler fiziki mesafe kuralına uygun olarak 

kullanılması için gerekli uyarı yazıları asılmıştır. 

 Okulun girişine, koridorlara ve sınıflara fiziki mesafenin korunmasına yönelik uyarı afişleri 

asılmıştır. 

 

 

 Tüm personele yapılan toplantıda kişisel koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağına dair 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 Personelin kullanacağı üzere maske, siperlik, eldiven, temizlik tulumu, üniforma gibi malzemeler 

öncesinden temin edilmiş ve personelin kullanımına sunulmuştur. 

 Kullanılan malzemelerin (maske, eldiven) günlük çöplerle karışmaması için bir tıbbi atık çöp kutusu 

temin edilmiş ve giriş kata yerleştirilmiştir. 

 Lobi alanına giren tüm yetişkinlerin maske ve galoş giyerek okula girmeleri sağlanmaktadır. 

3. Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanılması (maske takılması vb.) 
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 Öğrencilerin, sınıf içerisinde kullanımı için kişisel siperlik temin edilmiştir ve öğrencilere sınıf 

içerisindeki etkinliklerde takılmaktadır. 

 Temizlik personelinin, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kişisel koruyucu malzemeleri 

kullanıp kullanılmadığı denetlenmektedir. 

 

 

 Okul Temizlik Planı Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak, hangi alan, kim tarafından, hangi 

ürün ve materyallerle, ne sıklıkla temizleneceği belirlenmiştir. Gün içerisinde çok fazla temas 

gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış, Temizlik Planında yetkili kişinin kontrolü altında temizlik 

sıklığı belirlenmiştir. Temizlik Planının uygulanması İdari İşler Sorumlusu tarafından kontrol 

edilmektedir. 

 Yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberliğindeki yönlendirmeler 

takip edilir. 

 Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yönetim tarafından belirlenen periyotlarda ve temizlik personeli 

tarafından yapılmaktadır. 

 Takip sistemi için bir temizlik ve dezenfeksiyon chek list düzenlenmiş ve temizlik personelinin bu 

listeye uygun hareket etmesi denetlenmekte ve yapılan işlemlerin tabloya işlenmesi 

sağlanmaktadır. 

 Öğrencilerin sıklıkla kullandıkları alanlarda(sınıflarda) gün içinde sıklıkla temizlik ve dezenfeksiyon 

işlemleri yapılmaktadır. 

 Bina Temizlik Planına uygun olarak kapı-pencere kolları, masalar, sandalye ve koltuklar, trabzanlar, 

elektrik anahtarları, sifon düğmeleri gibi gün içinde çok sık temas edilen yüzeyler, günde en az 2 

kez belirlenen ürünler kullanılarak dezenfekte edilir. İhtiyaç duyulduğunda bu sayı arttırılır. 

4. Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması 
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 Tuvalet ve lavabolar gün içinde en az iki kez dezenfektan barındıran temizlik malzemeleri ile 

temizlenmektedir. 

 Zemin temizliği günde en az 2 kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri olan tavan, duvar, perde, 

panjur vb. ayda bir kez belirlenen ürünlerle temizlenir. 

 Temizlik/dezenfeksiyon işlemleri sırasında nemli paspas kullanılır. 

 Okulumuzdaki tüm alanlara (sınıflar, tuvalet giriş ve çıkışlarına, koridorlara, yemekhane, mutfak 

giriş ve çıkışlarına, diğer odalara) el antiseptikleri yerleştirilmiştir. Sabunluklar otomatik 

dozlamalıdır, kağıt havlu kullanımı vardır ve tüm alanlarda çöp kutuları kapaklı ve pedallı olarak 

değiştirilmiştir. Tüm malzemeler düzenli olarak temin edilerek sürdürümü sağlanır. 

 Gün sonunda, temizlik personelimiz eliyle tüm alanlara püskürtmeli pompa ile 1/100 oranında 

sulandırılmış sodyum hipoklorit uygulanmaktadır. 

 Gün sonunda, temizlik personelimiz eliyle tuvalet ve lavabolara püskürtmeli pompa ile 1/10 

oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit uygulanmaktadır.  

 Gün sonunda, tüm yıllarda olduğu gibi ayrıca ozonlama uygulaması yapılmaya devam edilmektedir. 

 Klimaların ayrıntılı bakımı ve dezenfeksiyonu yetkili servis tarafından yakın tarihli olarak yapılmış 

ve rutin bakımı titizlikle takip edilmektedir. 

 Klimaların filtreleri iki günde bir temizlik personelimiz tarafından çıkartılıp dezenfektanlı su ile 

temizlenmektedir. 

 

 

 Solunum hijyeni açısından tüm personelin ve okula giriş yapan yetişkinlerin maske takması sıklıkla 

denetlenmektedir. 

 Öksürük/hapşırık adabına ilişkin yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme afişleri okul girişine ve 

katlara asılmıştır. 

5. Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması 
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 Öğrenciler konu ile ilgili sıklıkla bilgilendirilmekte ve uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır. 

 

 

 Okul açık olduğu dönemde, tüm çalışanların ve öğrencilerin bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık 

durumu gözlemlenir ve takip edilir.  

Dikkat Edilmesi Gereken Durum Yapacak Görevli 

Girişte ateş ölçümü yapılarak yüksek ateşli öğrenci ve personelin 

okula alınmaması 

Yönetim Asistanı 

Gün içerisinde semptomları olan kişilerin erken tanınması ve 

izolasyon odasına alınması 

Tüm Personel 

Öğrenci ise ailesine, yetişkin ise sağlık otoritesine bildirilmesi ve 

raporlanması,  

Yönetim Asistanı 

Öğrenci veya personelin semptomlarla okuldan ayrıldıktan sonra 

takibinin yapılması 

Öğrenci ise - Öğretmen  

Personel ise - Okul Müdürü 

Doğrulanmış salgın hastalığı olan kişinin iyileşmesi sonrasında 

en az sağlık otoritelerince belirlenen izolasyon süresi sonrasında 

kuruluşa dönmesinin sağlanması 

Öğretmen 

Yönetim Asistanı 

Okul Müdürü 

 Hastalık belirtileri gösteren kişiler sorgulanır. Kendisinin ya da evde birlikte geçirdiği kişilerin; 

 Covid-19 belirtileri 

 Seyahat bilgisi 

 Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması  

 Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda(düğün, nişan, cenaze, iş toplantısı, açılış, çeşitli 

organizasyonlar) yer alıp almadığı  

sorulur. 

6. Sağlık Kontrolü 
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 Okul iç ve dış iletişimleri planlaması aşağıdaki gibidir: 

Ne ile ilgili 

iletişim 

Kuracağım 

Ne zaman 

iletişim 

Kuracağım 

Kiminle İletişim 

Kuracağım 

Nasıl iletişim 

kuracağım 

Kim iletişim 

kuracak 

Evde öğrenci ile 

ilgili bir hastalık 

belirtisi 

gözlemlendiğinde 

Hemen Okul Sabit Hat 

Yönetim Asistanı  

Okul Müdürü 

0242-3230808    

530 767 40 42 

530 767 40 41 

Anne / Baba 

Okulda öğrenci ile 

ilgili bir hastalık 

belirtisi 

gözlemlendiğinde 

Hemen Anne / Baba Özel telefon 

numarasından 

aranacak 

Öğretmen 

Personele dair bir 

hastalık belirtisi 

gözlemlendiğinde 

Hemen Sağlık Kuruluşu 184 Yönetim Asistanı 

Okulda herhangi bir 

acil durum tespit 

edildiğinde 

Hemen Sağlık Kuruluşu 

Polis 

184 

155 

Yönetim Asistanı 

Okul Müdürü 

 

 

 COVID-19 hastasıyla: 

 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 

metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler, 

 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 

dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler, 

 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan  

kişiler 

 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş 

kişiler. 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi (14.4.2020) 

7. Temaslı Olmak Nedir? 
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 Okul sınırları içinde çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birindeateş, öksürük ya da solunum 

sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa: 

 Durumu ilk gözleyen kişi, Okul İdaresini haberdar eder. 

 Okul İdaresi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon odasına yönlendirir. 

 Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile 

irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan 

ayrılmaları istenir. 

 Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon odasında bekletilir. Kişisel koruyucular olsa 

da kapalı ortamda birlikte beklenilmez. 

 İzolasyon odası boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 

 Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği 

bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. 

 Okul İdaresi, kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci Covid-19 

değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönmesinde sakınca olmadığı” na dair hekim raporunu 

okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir. 
 

 

 Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula dönmesinde 

sakınca olmadığı”na dair raporu ile okula ile kabul edilir. 

 Okul Yönetimi akışı sağlar. 
 

 

 Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar 

doğrultusunda planlanır. 

8. Okulda Bulunan Bir Kişide Covid-19 Şüphesi Oluşması 

9. Covid-19 Tanısı Alan Çalışan ya da Öğrencinin Tedavi Sonrası Okula Dönüşü 

10.  Servis Kullanımı 
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 Araçlar; sabah servisi öncesi, servis öğretmeni ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer 

şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır. 

 Bütün araçlarda ateş ölçer, kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur. 

 Araç kokusu kullanılmaz. 

 El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gerektiğinde öğrencilerin güvenlik kurallarına uygun 

şekilde kullanmasına izin verilir. 

 Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği 

uygulaması yaptıktan sonra biner. 

 Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el antiseptiği kullanımı konusunda eğitim verilir. 

 Öğrenciler sabahları servis hostesi tarafından ateşleri ölçülerek, maskeleri takılı bir şekilde servise 

kabul edilir. 

 Öğrenciler ver servis öğretmeni her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat 

eder. Bir boş bir dolu koltuk uygulaması yapılmaktadır. 

 Öğrencinin ateşinin yüksek olduğunun tespiti halinde; öğrenci velisi servis öğretmeni tarafından 

aranır ve öğrenci, velisine teslim edilir. 

 Sık temas edilen kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber 

korunağı her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen klor 

bazlı ürünler kullanılır. 

 Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer 

döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gerektiğinde sıklaştırılır. 

 Araçların düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. Gerektiğinde 

ilave ilaçlama uygulanır. Kayıt tutulur. 

 Servis personelinin genel sağlık durumunun takibinden Okul Yönetimi sorumludur. 
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 Dünya Sağlık Örgütü Yayınları 

 Sağlık Bakanlığı Yayınları 

 TS 13811:2018 Hijyen ve Sanistasyon Yönetim Sistemi Standartı 

 TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri 

 TS ISO 31000:2018 Risk Yönetimi 

 TS ISO 22301:2021 Güvenlik ve Esneklik  - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

 TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri 

 

 

11. Kaynaklar 


